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Trekker fulle hus
Louis er en særegen artist – låtskriver,
tekstforfatter, komponist, kåsør og moromann.
Hans forestillinger en nærmest for en stand-upforestilling å regne med en berg- og dalbane av
emosjoner. Folk siter med klump i halsen for i
neste nummer å vri seg av latter.
Han er kjent for sine skjærgårdsviser, sinne viltre
ølviser, visene om unger – og de utrolig vakre
kjærlighetsvisene. Og så må vi ikke glemme de
vanvittige kåseriene. Felles for alt han gjør er at
folk kjenner seg igjen i tekstene hans. Louis
kommer med gitaren sin - iblant også med en
bassist.
Hans selvironi og livsvisdom gjør forestillingen
til noe man tar med seg hjem – i hjertet og i
tankene. Han henvender seg til et voksent
publikum. Med en Prøysenpris, Herman
Wildenveys poesipris, Årets Ølhundpris, vinner av
Reiseradioens sommervise-konkurranse og med
kåringen av visa Hverdag til en av Norges
nasjonalviser, borger han for kvalitet. Han spiller
på flere strenger enn de seks han har på gitaren.
For tida gjør han kjempesuksess med sin splitter
nye CD « Litt gammal». Du booker ham på
ljacoby@online.no og 950 66 876. Møt ham på
Facebook og hjemmeside www.louisjacoby.no.
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LOUIS JACOBY – «Litt gammal »

1. Femininitet ...........................................04:15
2. Monopol ...............................................03:17
3. Litt gammal ..........................................05:06
4. Bestefars sang til Hanna ........................04:11
5. Kan du huske om hun spurte etter meg ...03:31
6. Ingen vil danse, og ingen vil dø ...............03:57
7. Til sommeren ........................................02:01
8. Lille mirakel ..........................................02:55
9. Ved elva ...............................................03:57
10. Prematur vuggevise ...............................02:35
11. Glemmevisa ..........................................03:07
12. Slutten av november ..............................02:47
13. Til en vennegjeng ..................................03:14

LOUIS JACOBY – «Litt gammal »

Morild forlag MORCD 008

pt.
e
s
.
5
ere.
2
n
e
m
s
o
iva k måned rte,
k
s
e
n
Den lvanne 3000 bo g.
ha
på
gan
t
å
e
Nå,
p
g
ppla plag er
o
r
e
tt op
y
n
og

Louis Jacoby med nytt album
Skiva kom 25 september og i løpet av 6 uker
er opplaget på 3000 nærmest revet bort, noe
som egentlig ikke skal gå an i streamingens
tid. Men «Litt gammal» går som varmt
hvetebrød - en samling med nære viser og
humor - og en genuin lekker sound.
Fantastiske musikere gir en flott variasjon.
Skiva får du blant annet på Louis hjemme- og
FB-side. Mange av de nye låtene har han med
på konsertene sine.

